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एडीचा छोटा ऩतंग  
भयाठी : अश्वलनी फले  



एडी नालाचा एक छोटा  भरुगा शोता. तो एक खाडीच्मा लय अवणाऱ्मा ऩशाडालय 
लवरेल्मा ळशयात याशत अवे.  त्माचं घय एका पुरं वलकणाऱ्मा दकुानाच्मा लय शोते.  
योज एडी त्माच्मा आईलडडरांना काभात भदत कयत अवे. आई आणण लडीर त्माच्मालय 
खूऩ पे्रभ कयत अवत. ऩण त्मांना त्माची चचतंा वदु्धा लाटे. वकाऱी उठल्माऩावनू यात्री 
झोऩे ऩमतं एडीरा ऩतंगाशळलाम काशीच वचुत नवे. 



 आऩल्मा गल्रीतल्मा अचधकतय रोकांवायखा एडीचा ऩरयलाय वदु्धा गयीफ शोता. 
खयंतय एडी येळभच्मा ऩतंगाच ेस्लप्नं फघत शोता ऩण त्माच्मा घयात कागदाचा ऩतंग 
खयेदी कयण्मा इतके वदु्धा ऩवेै नव्शते.म्शणून तो स्लप्नालय काभ चारलनू घेत अवे. काशी 
ददलवानंतय पुरांच ेदकुान फंद झारे. भग एडी ळशयातल्मा वगळ्मात उंच ऩशाडालय चढत 
अवे. ततथं तो एका शातात काल्ऩतनक दोयी ऩकडून गलतातनू ऩऱत अवे. 

 दवुऱ्मा शातांनी तो एक अदृवम दोयी ओढत अवे, जवे की तो एक ऩतंग 
थंड, तनळ्मा आकाळात उडलण्माचा प्रमत्न कयत आशे. आधी तय दवुयी भरंु 
एडीरा फघनू शवरे. भग त्मांनी त्माच्माकड ेफघणं वोडून ददरं. भग एक ददलव 
ते वगऱेजण एडीच्मा भागे-भागे ऩऱारे आणण त्मांनी एका ऩतंगाकड ेइळाया 
केरा जवे की ते खयंच तो फघत आशे.  



एडीरा ऩतंगाच ेप्रदळशन रागामच ेतो काऱ पाय आलडामचा. त्मारा आठलतं 
तेव्शाऩावनू त्माने त्मा स्ऩधाश फतघतल्मा शोत्मा. त्मारा शे शी आठलत शोतं की 
म्शाताया चान त्मा स्ऩधेत एक ऩयुस्काय देत अवे. चान वगळ्मा ळजेाऱ्माभध्मे 
श्रीभंत भाणूव शोता. त्माचं एक भोठं येस्टॉयंट आणण स्टोअय शोतं.गल्रीतनू 
जाणाये वगऱे रोक थांफनू त्मारा नभस्काय कयत अवत.  

नक्कीच म्शाताया  चान  आता आऩल्मा येस्टॉयंट भध्मे काभ कयत नवे, तो केलऱ दकुानाच्मा फाशेय 
फवत अवे आणण तो आऩल्मा रशानऩणच्मा ददलवाफाफत वलचाय कयत अवे जेव्शा तो एलढा श्रीभंत 
नव्शता. तेव्शा तो चीन भधरा एक छोटा भुरगा शोता ज्माच्मा ऩुढे वाये जीलन शोते. 

त्माकाऱात त्माच ंस्लप्नं पक्त एक कली शोण्माच ंशोतं.ऩण जेव्शा त्माच्मा ऩरयलायाने एक नलीन 
व्माऩाय कयण्मावाठी वभुद्र ऩाय केरा, तेव्शा त्माच्माजलऱ कवलतेवाठी लेऱ यादशराच नाशी.. चानच े
स्लप्नं एका छोट्मा फी वायखे  त्माच्मा ह्दमात रऩून यादशरे. ऩण त्माने ते कधी उखडून टाकरे नाशी. 



प्रत्मेक उन्शाळ्मात ऩतंगाच्मा प्रदळशनात ऩतंगाची तनलड चान कयत अवी. एक लऴी 
वगळ्मात लेगाने उडणाऱ्मा ऩतंगारा ऩयुस्काय शभऱारा. ऩढुच्मा लऴी ऩतंगाच्मा वगळ्मात 
रांफ ळऩेटीरा ऩयुस्काय शभऱारा. मालऴी म्शाताया चान त्मांच्मा वभोय कळाची स्ऩधाश 
ठेलणाय आशे शे कोणाराच भादशत नवे. ऩण जवजवा ददलव भोठे आणण गयभ शोल ूरागरे 
शोते, चान आऩल्मा दकुानाच्मा फाशेय उन्शात फवनू वलचाय कयतांना ददवत अवे. 

“तो ऩतंगाच्मा स्ऩधेवलऴमी वलचाय कयत अवेर” अवे प्रत्मेकजण म्शणत अवे, 

आणण कदाचचत ती गोष्ट खयी वदु्धा शोती. ऩण अचधकतय चान आऩल्मा डोक्मात 

छोट्मा छोट्मा कवलतेच्मा यचना कयत अवे. त्मा कवलता त्मान ेकधी शरशल्मा नाशी. 



मालऴी स्ऩधेची जेव्शा म्शाताऱ्मा चानने घोऴणा केरी, तेव्शा त्मा यात्री एडी 
भोठ्मा भशु्वकरीने यात्री झोऩ ूळकरा. जेव्शा त्माने आऩरे डोऱे फंद केरे,त्मारा 
पुरांच्मा दकुानालय आऩल्मा छोट्मा खोरीत यंगबफयंगी आकृत्मा ददवल्मा. यात्रबय 
ऩतंगाचा नाद त्माच्मा कानात गुंजत शोता. ळलेटी वकाऱ झारी, आणण तेव्शा 
म्शाताऱ्मा चानने ऩतंगाच्मा प्रदळशनात स्ऩधेची घोऴणा केरी. 

“मालऴी ,तो म्शणारा, "ऩयुस्काय वगळ्मात तेज ऩतंगारा शभऱणाय नाशी, तो 
वगळ्मात भोठ्मा ऩतंगारा ककंला त्माच्मा रांफ ळऩेटीरा वदु्धा शभऱणाय नाशी. मालऴी 
ऩयुस्काय केलऱ त्माच ऩतंगारा शभऱेर जो वगळ्मात छोटा अवेर.” भग चान उन्शाचा 
आनंद घेण्मावाठी खारी फवरा. त्माने झोऩण्माच्मा आधी, छोट्मा लस्तूंच्मा 
उडण्मावलऴमी एक गुप्त कवलता केरी. ऩण नेशभीवायखीच त्माने ती शरदशरी नाशी.  



 भग रोकांनी आऩआऩल्मा ऩतंगालय काभ कयण्माव वरुुलात 
केरी. त्मांनी ऩातऱ दोयी आणण छोटे,लजनाने शरके फांफ ूखयेदी 
केरे. जे रोक येळभ खयेदी करू ळकत नव्शते. त्मांनी चभकणाया 
कागद खयेदी केरा. 

ऩण एडीजलऱ कागदावाठी ऩण ऩवेै नव्शते. योज तो आऩल्मा 
आईलडडरांना पुरं वलकण्मावाठी भदत कयत अवे. आणण भग दऩुायी 
ळशयाच्मा उंच ऩशाडालय चढत अवे. ततथं त्माच्मा भागे-भागे ऩऱणाऱ्मा 
भरुांच्मा फयोफय तो आऩल्मा स्लप्नातरा ऩतंग उडलत अवे.  



ऩतंगाच्मा प्रदळशनाच्मा ददलळी, वमूश उगलरा आणण त्माच्मा 
फयोफय शला वटुरी. भग म्शाताऱ्मा चान फयोफय प्रत्मेकजण वगळ्मात 
उंच ऩशाडाच्मा टोकालय चढरा. एक-एक करून, रोकांनी आऩरा 
ऩतंग उडलरे. ळलेटी आकाळ यंगबफयंगी छोट्मा ऩतंगांनी बरून गेरे. 

प्रत्मेक  ऩतंग  दवुऱ्मा  ऩतंगाऩेषा छोटा शोता.येळभ आणण कागदाच े
छोट-छोटे दाचगने उन्शात नाचत शोते. शे एक आवचमश शोते की अळा 
प्रकायच्मा नाजूक लस्तू शलेत तयंगत शोत्मा. ऩण  म्शाताऱ्मा चानरा शे 
भादशत शोते की, ते जरूय उडणाय. 



तेव्शा  चानने एडीकड ेफतघतरे. “तो भरुगा,” तो म्शणारा. “तो 
भरुगा काम कयत आशे? लाटतं की तो एखादा अदृवम ऩतंग उडलत 
आशे.” कायण काशी अंतयालय एडी  ऩऱत शोता आणण त्माच्मा भागे-
भागे काशी भरंु ऩऱत शोती. 

 जेव्शा रोकांनी एडीरा आऩल्मा स्लप्नातरा ऩतंग आकाळात अचधक उंच 
उडलण्माचा प्रमत्न कयतांना ऩादशरं तेव्शा आधी वगऱे शवरे. भग त्मांनी जया 
थांफनू नीट ऩादशरं, तेव्शा त्मांच्माऩकैी काशींनी शे स्लीकाय केरं की खाडीच्मा लय 
आकाळात एक छोटीळी आणण चभकणायी लस्तू उडतांना ददवत आशे. 



म्शाताऱ्मा चानरा अचधक भादशत शोतं. त्माने त्मा भरुीरा ऩयुस्काय 
ददरा, श्जने खयंच खूऩ छोटा ऩतंग उडलरा शोता. शी खूऩ आवचमाशची 
गोष्ट शोती की, कोणतेशी फीज ककतीक छोटे अव ूद्मा ते उडण्मावाठी 
मोग्म ती शला ऩकडू ळकते. 

ऩण जेव्शा वगऱे रोक प्रदळशनात खाण्मावऩण्मावाठी ऩशाडाच्मा खारी 
उतयत शोते तेव्शा म्शाताया चानने एडीरा फतघतरे. “भाझ्मा फयोफय मे,” 
तो म्शणारा. 



ते दोघं फयोफय यस्त्माच्मा भधनू मेत चानच्मा दकुानाच्मा दयलाज्मा 
ऩमतं आर.े भग ते आत गेरे, त्मानंतय फऱ्माच लेऱाने खूऩ ळोधाळोध 
केल्मानंतय म्शाताऱ्मा चानने एडीरा एक ऩावशर ददरं.. 

“तुझा ऩतंग इतका छोटा शोता की खयंच तो ददवरा नाशी. तू  
माफाफत काशी कयण्माचा प्रमत्न कयामरा शला.”. 

एडीन ेऩावशर उघडामरा वरुुलात केरी. ऩण म्शाताऱ्मा चानने त्मारा 
थांफलरं. “आता तू जा, आता भरा एक कवलता वचुत आशे.” 



एडीन ेघयी जालनू ऩावशर उघडरं. रार कागदाच्मा भध्मे एक येळभी 
काऩड आणण काशी लजनाने शरक्मा काड्मा आणण दोऱ्माचा एकं गुंडा शोता.  

काशी ददलवानंतय वगळ्मात उंच ऩशाडालय वगऱी भरंु ऩयत एकदा 
एडीच्मा भागे-भागे धालत शोते. ऩण मालेऱी एडीचा ऩतंग प्रत्मेकजण फघ ू
ळकत शोता आणण लास्तलात तो एक वुंदय ऩतंग शोता.  
 



 म्शाताया चान ऩयत उन्शात आऩल्मा खुचीलय फवामरा आरा.आऩल्मा 
डोक्मात त्माने एका छोट्मा भरुाफाफत एक कवलता यचरी शोती, ज्माने 
आऩल्मा स्लप्नातरा एक छोटा  ऩतंग शलेत उडलरा शोता. तो ऩतंग एका फी 
ऩेषाशी छोटा शोता. ऩण मालेऱी कवलता दयू कुठे जाण्माच्मा आधी चानने ब्रळ 
घेतरा आणण कवलता शरशून टाकरी. 

वभाप्त   


